
 

Európska kampaň EU – OSHA  

„Zdravé pracoviská bez stresu“ 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 
2014 dvojročnú kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu“. Táto kampaň vychádza z kampane 
Zdravé pracoviská 2012 – 2013 „Spolupráca pri prevencii rizík“, v rámci ktorej sa 
zdôrazňoval význam spojenia dobrého riadenia a participácie zamestnancov.   

Stres je druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe 
a spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikami sa považuje za príčinu viac ako polovice 
vymeškaných pracovných dní. Zlé psychosociálne pracovné prostredie môže mať výrazne 
negatívny vplyv na zdravie zamestnanca. 

Od 19. októbra 2015 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 
18, dňa 21. 10. 2015 v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. uskutoční Deň otvorených dverí 
odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská bez stresu“. 
Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú poskytovať 
poradenstvo pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov v otázkach: 

- právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia, 
- obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia 

a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov. 
Psychosociálne riziká existujú na každom pracovisku. Dajú sa však úspešne hodnotiť 

a riadiť aj s obmedzenými zdrojmi. Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom 
a zamestnávateľom pomoc a usmernenia v oblasti riadenia pracovného stresu 
a psychosociálnych rizík a tiež podporiť používanie praktických a jednoduchých nástrojov, 
ktoré snahy v tejto oblasti uľahčujú. Zamestnanci sú vystavení stresu, keď nároky spojené 
s pracovným miestom prevyšujú ich schopnosť zvládnuť ich. Pracovný stres nie je 
individuálnym zlyhaním, ale organizačným problémom. Je jedným z najvýznamnejších 
dôsledkov zlého psychosociálneho pracovného prostredia 

Psychosociálne riziká sú negatívne psychologické, fyzické a spoločenské dôsledky zlej 
štruktúry, organizácie a riadenia práce. K psychosociálnym rizikám môžu viesť napr. tieto 
pracovné podmienky: 

• nadmerné pracovné zaťaženie alebo časové obmedzenia 
• rozporuplné požiadavky 
• nedostatočné vymedzenie úlohy zamestnanca 
• neefektívna komunikácia 
• zle riadená organizačná zmena 

 



Psychosociálne riziká sú takisto dôsledkom nezdravých spoločenských vzťahov vrátane 
situácií, ktoré sa vyznačujú: 

• nedostatočnou podporou zo strany riadiacich pracovníkov alebo kolegov 
• zlými medziľudskými vzťahmi 
• obťažovaním, agresívnym správaním a násilím 
• problémami so zladením povinností v práci a doma 

Psychosociálne riziká by sa nemali zamieňať so zdravým, stimulujúcim, ale aj povzbudivým 
pracovným prostredím, v ktorom sú zamestnanci vysoko motivovaní a nabádaní, aby 
vzhľadom na svoje schopnosti podávali čo najlepšie výkony. 
 
Webová stránka agentúry EU – OSHA vám poskytne ďalšie informácie o pracovnom strese 
a riadení psychosociálnych rizík na pracovisku. 
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